
Uchwała Nr CXV/2017 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

z dnia 15 listopada 2017 roku 

w sprawie określenia szczegółowych warunków powoływania na stanowisko,  

podstawowego zakresu obowiązków oraz wysokości i trybu przyznawania stypendium  

dla studenta-stażysty  

 

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t .Dz.U. 

2016, poz. 1842 ze zm.), w związku z § 133 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Senat 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Student, który spełnia warunki określone w § 133 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, może aplikować o uzyskanie stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków 

nauczyciela akademickiego. 

2. Wniosek aplikacyjny składa student do Dziekana właściwego wydziału, nie później niż miesiąc 

przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego.  

3. Do wniosku załącza: 

1) zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej za okres studiów średniej ocen,  

2) opinię kierownika jednostki, w której chce podjąć staż wraz z imiennym wskazaniem  

nauczyciela akademickiego, który będzie opiekunem stażu odpowiadającym w szczególności 

za monitorowanie prawidłowego przebiegu stażu, 

3) zaświadczenie o prowadzonej aktywności naukowej. 

4. Decyzję o skierowaniu studenta na staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela 

akademickiego podejmuje Rektor na pisemny wniosek Dziekana. 
 

§ 2 

1. Student-stażysta wykonuje prace dydaktyczne i naukowo-dydaktyczne w łącznym wymiarze 

90/180 godzin odpowiednio w semestrze/roku akademickim, w tym 45/90 godzin 

dydaktycznych w semestrze/roku akademickim, realizowanych w formie seminariów lub 

ćwiczeń, prowadzonych przez studenta-stażystę pod nadzorem opiekuna stażu.  

2. Formy udziału studenta stażysty w prowadzeniu prac badawczych określa kierownik jednostki, 

w której student odbywa staż. 

3. Opiekun stażu przedkłada Prorektorowi ds. Kształcenia semestralne sprawozdanie z realizacji 

stażu zawierające w szczególności informacje o rodzaju i wymiarze godzin zrealizowanych 

w związku z wykonywaniem obowiązków naukowo-dydaktycznych. 

4. Powierzone obowiązki nie mogą kolidować z obowiązkami studenta. 

5. Dopuszczenie do stażu następuje po odbyciu obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp 

i przeciwpożarowych.  

§ 3 

Student-stażysta otrzymuje stypendium odpowiednio przez okres 5 lub 10 miesięcy w wysokości   

800,00 złotych brutto miesięcznie.  
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       

            Przewodniczący Senatu 

       Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

 

           Prof. dr hab. Andrzej Drop 


